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Vinteren har kommet til Indre Østfold, og et tog fra Oslo til Mysen befin-
ner seg mellom Spydeberg og Askim 20.12.2018. (LHR) 

 

 
 

 

 

Alle våre medlemmer og lesere 
ønskes en fredelig julefeiring! 
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NJK lokalavdeling  
Østfoldbanen  

Postboks 1492 Vika 
0116 Oslo 

 
Bankgiro: 1080 18 62565 
E-post: ostfold@njk.no 

 
Redaksjon: 

Leif-Harald Ruud 
 

Nettsted: 
http://njk.no/ostfold 

 
Stoff til bladet sendes til re-

daktørens e-postadresse 
leif-hr@online.no eller til lo-
kalavdelingens postadresse, 

merket med bladets navn. 
 

«Sydbaneracer’n» utgis som 
aktuelt nyhetsblad for Norsk 

Jernbaneklubb lokalavde-
lingen Østfoldbanen. 

 
Bladet kommer før årsmøtet 
og andre medlemsarrange-

menter i lokalavdelingen, og 
trykkes i et opplag på 205 

eks. 
 

Stoff til neste utgave av 
«Sydbaneracer’n» må være 
redaksjonen i hende senest 
tre uker etter utsendelse av 

dette nummer. 
 

Husk å melde adresseend-
ring til lokalavdelingen der-
som du flytter og fortsatt vil 

motta Sydbaneracer´n. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hallo folkens! 
 

For ni måneder skrev jeg at våren 
2020 for alltid ville ha brent seg 
inn i minnene våre.  Lite visste jeg 
da at unntakstilstanden i hele ver-
den skulle fortsette ut året. 
 
Heldigvis aner vi lyspunkt i form 
av en vaksine som forhåpentligvis 
vil normalisere hverdagen vår i en 
ikke altfor fjern framtid. Men mye 
vil nok likevel aldri bli som før. 
 
Pandemien har påvirket lokalav-
delingens aktiviteter sterkt, og det 
har skjedd minimalt med MJ-
anlegget i Den røde Baron.  På 
nyåret vil det imidlertid bli nød-
vendig å flytte vogna på grunn av 
at det skal bygges en støttemur på 
baksiden.  Noe dugnadsarbeid må 
påregnes, og vi kommer tilbake til 
dette om ikke altfor lang tid. 
 
Vi ønsker alle en riktig god jul og 
et forhåpentligvis langt bedre 2021 
enn hva 2020 har vært! 
 

Hilsen Leif-Harald 
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Arild Gunby 
1943-2020 
 

Sent i september 
kom den triste ny-
heten om at Arild 
ikke lenger var 
blant oss.  Det vil 
være feil å si at 
dette kom som et 
sjokk på alle som 
kjente ham, etter-
som Arild har slitt 
med helsen helt 
siden sommeren 
2018.  
 
Men det er nå så 
rart med det like-
vel, når en har fått 
den definitive be-
skjeden om at han 
aldri mer vil dukke 
opp i Den røde 
Baron eller på de 
forskjellige mes-
sene og utfluktene som har blitt arrangert i lokalavdelingen i løpet av de 
30 årene den har eksistert.  
 
Teknisk innsikt og interesse for finmekanikk førte Arild både inn i modell-
jernbanehobbyen og en mangeårig ingeniørkarrière. Da MJF ble stiftet i 
1982, var det naturlig for ham å ta del i driften av klubben, og mange fikk 
etter hvert gleden av hans evner både som dyktig håndverker og lun mil-
jøspreder.  Arild ble også tidlig med i NJK lokalavdeling Østfoldbanen, 
noe som nok hang sammen med at lokalavdelingen tidlig valgte modell-
jernbane som sitt spesialfelt.  Han var et fast innslag i vogna fra starten i 
1995 helt til det  begynte å gå nedover med helsen hans for to år siden.   
 
I tillegg til alle som kjente ham gjennom MJF, etterlater Arild seg også et 
stort savn i det lokale NJK-miljøet.  Vi lyser fred over hans minne. 
 

Leif-Harald Ruud 

Arild spilte på mange strenger. Når vi arrangerte 
messer på Kråkstad, var det ikke uvanlig å finne 
ham på kjøkkenet, aktiv med å servere vafler og 
kaffe til de som ventet utenfor salgsluka. (LHR) 



   
 

NJK lokalavdeling  
Østfoldbanen  

Postboks 1492 Vika 
0116 Oslo 

 
                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All aktivitet i Den røde Baron er lagt på is i påvente 
av at koronasituasjonen kommer under kontroll. 

 
 

 

 

Har du tenkt på å selge brukt  
modelljernbaneutstyr? 

Hva med en annonse i Sydbaneracer’n? 
Ta kontakt med redaksjonen eller styret i  

lokalavdelingen.  Prisen blir vi nok enige om. 


